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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, Krajowy numer
identyfikacyjny 22158003770000, ul. Ul. Gen. Andersa 4, 76200
Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 67 49, e-mail
zlobki.slupsk@wp.pl, faks 59 842 67 56.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja
roboty budowlanej na zasadach: „zaprojektuj-wybuduj” przy
projekcie „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w
Słupsku”. 2. Zakres rzeczowy prac obejmuje: a) wykonanie
aktualnej mapy do celów projektowych; b) wykonanie projektu
budowlanego, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót,
informacji BIOZ; c) wykonanie zakresu rzeczowego projektu
obejmującego roboty budowlane. 3. Zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej

dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 2.1.
SIWZ oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie
zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i
zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w
Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr
8 do SIWZ. Program stanowi koncepcję przedprojektową, która
będzie stanowiła materiał wyjściowy dla Wykonawcy
dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji
Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne. 5. Wykonawca we
własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem dokona
zgłoszenia robót budowlanych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
6. Wymagany minimalny okres gwarancji oraz uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 7.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
innych niż przewidziane w Programie funkcjonalno-użytkowym
z zachowaniem tych samych parametrów oraz właściwości
technicznych i jakościowych, jakie zostały wskazane w
Programie funkcjonalno-użytkowym, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest
realizacja roboty budowlanej na zasadach: „zaprojektujwybuduj” przy projekcie „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku
nr 2 w Słupsku”. 2. Zakres rzeczowy prac obejmuje: a)
wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych; b)
wykonanie projektu budowlanego, Specyfikacji Wykonania i
Odbioru Robót, informacji BIOZ; c) wykonanie zakresu
rzeczowego projektu obejmującego roboty budowlane. 3. Zakres
rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej
dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 2.1.
SIWZ oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie

zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i
zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w
Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr
8 do SIWZ. Program stanowi koncepcję przedprojektową, która
będzie stanowiła materiał wyjściowy dla Wykonawcy
dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji
Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne. 5. Wykonawca we
własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem dokona
zgłoszenia robót budowlanych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
6. Wymagany minimalny okres gwarancji oraz uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 7.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
innych niż przewidziane w Programie funkcjonalno-użytkowym
z zachowaniem tych samych parametrów oraz właściwości
technicznych i jakościowych, jakie zostały wskazane w
Programie funkcjonalno-użytkowym, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym. 8. 2.7. ykonawca w ramach
niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do udziału w
odbywających się konsultacjach społecznych. Czynności
Wykonawcy związane z odbywającymi się konsultacjami
społecznymi związane będę z udziałem w spotkaniu i dyżurze
konsultacyjnym oraz współpraca z Zamawiającym w kwestii
odpowiedzi na zapytania mieszkańców miasta.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu
zamówienia: a) w zakresie opracowania projektowej
dokumentacji budowlanej – 30 dni od dnia podpisania umowy.

Termin nie dotyczy zgłoszenia robót budowlanych, b) w
zakresie wykonania projektowanych robót budowlanych: do
dnia 28 września 2018 r. 2. Data rozpoczęcia realizacji
zamówienia – od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. 3.
Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia zostaną określone w harmonogramie
rzeczowo-terminowym, który Wykonawca jest zobowiązany
przygotować i przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania
umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Harmonogram
powinien zawierać wykonanie wszystkich elementów
przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wszystkich osób i
podmiotów zaangażowanych w realizację zadania w czasie
określonym przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 7 dni
od daty otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może
wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić w
terminie 7 dni. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu,
jednakże musi zostać zaakceptowania przez Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wymagany termin realizacji
przedmiotu zamówienia: a) opracowanie koncepcji projektowej
- 10 dni od dnia podpisania umowy, b) w zakresie opracowania
projektowej dokumentacji budowlanej – 60 dni od dnia
podpisania umowy, Termin nie dotyczy zgłoszenia robót
budowlanych, c) w zakresie wykonania projektowanych robót
budowlanych: do dnia 28 września 2018 r. 2. Data rozpoczęcia
realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.
3. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia zostaną określone w harmonogramie
rzeczowo-terminowym, który Wykonawca jest zobowiązany
przygotować i przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania
umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Harmonogram
powinien zawierać wykonanie wszystkich elementów
przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wszystkich osób i
podmiotów zaangażowanych w realizację zadania w czasie

określonym przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 7 dni
od daty otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może
wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić w
terminie 7 dni. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu,
jednakże musi zostać zaakceptowania przez Zamawiającego.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-16, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-19, godzina: 10:00,

